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1
عدل جيمس من اطراف ياقة حلته السوداء ثم مرر يده بعصبيه 

داخل خصالت ش��عره البني القصري فش��عر بها ب��ارده مبلله ثم مد 

برصه من خلف الستار عىل الجمهور الذي ميلئ املرسح فرأي األضواء 

الت��ي تخفت وان كانت ال تزال تتيح له رؤي��ه وجوه الجمهور التي 

يعلوها الشغف وأيديهم التي تصفق وهم يتبادلون كلامت هامسة 

يف انتظار بدء العرض فقد كان جيمس هو طالب يف الثانية عرش من 

عمره وقد اشرتك يف عرض املواهب تحت رعايه املدرسه واليوم عليه 

ان يقدم العرض الذي ظل يحرض له طوال العام.

وكان عرض العرائس املتكلمه وهو عرض ش��يق حيث سيتحدث 

إىل دمي��ه وتجيبه الدميه ورغ��م إدراك الجمهور ان املمثل هو الذي 

يتح��دث عندما تبدو الدميه تتحدث اال انهم يحبون هذا النوع من 

العروض وكان يتمني ان يفوز يف مسابقة املواهب لهذا العام.
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ابتعد جيمس عن الستار وعدل وضع تلك الدميه املتكلمه فوق 

يده ثم ابعد قش��ه التصقت بسرتتها الس��وداء ثم عدل ربطه عنقها 

الصغريه فأنبعث صوت الدميه تقول

- اذا ملستني مره اخري سأقتلك.

جظ��ت عني جيم��س وهرب الدم من عروقه وتس��ارعت دقات 

قلبه وش��عر ان قدمه لن تس��تطيع حمله وجسده كله اصبح كالثلج 

وظل مندهش��ا ال يس��تيطع ان ي��رصخ أو يتح��دث، كانت مفاجأه 

بالنس��به له... حاول الرصاخ مرات وم��رات لكن صوته مل يخرج من 

حلقة وحاول الركض بعيدا لكن قدمه تش��بثت باالرض وكأنها ترفض 

الحركه إال انه رأي احد املساعدين يلوح له يف إشاره تعني انهم عىل 

وشك فتح الس��تار وبالفعل انبعثت موس��يقي صاخبه من مكربات 

الص��وت داخل املرسح لتعلن بدء الع��رض فبدأت أصوات الجمهور 

داخ��ل املرسح يف الخفوت قبل ان يلق��ي جيمس دميته عىل االرض 

ويطلق العنان لس��اقية مع الريح ويخرج م��ن املرسح مبتعدا بعد 

ان تيقن انه من املس��تحيل ان يصعد عىل امل��رسح مع تلك الدميه 

الشيطانيه.
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ظ��ل جيمس يرك��ض كاملجنون بني ممرات امل��رسح وقطع ذلك 

املمر الضيق الفاصل بني املرسح واملدرس��ه ومر رسيعا عىل العديد 

م��ن الغ��رف يف ذلك املمر ودون ان يتوقف ظ��ل يركض وهو يلهث 

حتي ش��عر ان انفاس��ه تقطع��ت ودلف نحو اليس��ار وهبط الدرج 

إىل الطاب��ق االول يف طريقة إىل خارج املدرس��ه كلها لكنه دلف إىل 

ذل��ك الباب نحو اليمن مبجرد وصوله إىل الطابق االول وتوقف وهو 

يلهث واس��تند بكلتا يديه عىل ركبتيه ثم نظر حوله فوجد نفس��ه يف 

الحامم واتجه نحو صنبور املياه ووضع رأسه تحت املاء بعد ان فتح 

الصنبور...

تساقطت قطرات املاء عىل جبهته وهو ينظر إىل نفسه يف املرايا 

وقال محدثا نفسه.

- من املؤكد انني احلم أو لعلها خياالت.. من املؤكد ان ماحدث 

يل ه��و رهبه م��ن الصعود إىل امل��رسح جعلتني اتخي��ل ان الدميه 

الخشبية تتحدث.

تجمد جيمس يف مكانه وشعر ان قلبه سيتوقف من شده الفزع 

- ذذمستحيل.... ال ال 
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تراجع للخلف والتسق بظهره عىل الجدار وارتفعت انفاسه بعد 

ان انقطع الطيار الكهريب وترسب إىل أذنيه صوت ضحكات شيطانيه 

ارتج عىل اثره��ا جدران الحامم كله... ابتل��ع جيمس ريقة بصعوبه 

واتس��عت عين��اه يف محاوله منه لرؤيه اي ش��يئ لكن الرؤيه كانت 

منعدمه متاما 

تحرك عده خطوات متجه نحو الباب وانفاسه تعلوا وتعلوا وهو 

يسمع صوت خطوات اقدام تدب يف املكان فتوقف عن الحركه وظهر 

فجأه شعاع كالربق ورصخ رصخه قويه وكاد ان يتوقف قلبه متاما من 

ش��ده الفزع وهو يشعر بتيار كهريب يسريي يف جسده كله وشعر انه 

يس��قط من فوق قمه جبل بل كان يس��قط بالفعل وهو االن يشعر 

بضغ��ط الهوء يف أذني��ه وكادت رأتيه تنفجر من ش��ده الهواء ثم مل 

يشعر بأي شئ اخر.
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2
عرب س��ام االصفاين إىل املطبخ وقد تصاع��دت منه رائحه البيض 

بالبسطرمه الذي تعده له زوجته وغرد سام يف سعاده 

- صباح الخري جميعا.. جميعا 

كان س��عيد جدا حتي وهو يري احفاده التوءم )ايوب( و)داود( 

من ابنه نوح وكانا يف السادس��ه من عمرهام وحشان صغريان.. هكذا 

كان يتخيله��ام فه��م اقدر الناس عىل احداث اك��رب قدر من االزعاج 

والضجيج يف لندن كلها...

كان��ا يتقاذفان كره مطاطيه زرقاء ع��رب املائده وجدتهم تصحيح 

فيهام 

- كم مره حذرتكم من اللعب بالكره داخل املنزل؟

قال ايوب : مليون مره 
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وضحك داود عىل شقيقة املضحك... كانا مشاغبني عىل الدوام!

وقف سام خلف زوجته واحتضنها بقوه صاحت زوجته

- سام توقف كنت سأقع فوق البيض 

وقلدها ايوب : سام توقف... سام توقف 

قفزت الكره من طبق داود إىل الحائط فاصطدمت به ثم ارتدت 

طائ��ره يف الفضاء لتس��قط فوق املوقد عىل بع��د بوصات من طبق 

البيض واستدارت الجده وقالت لهم مهدده 

- ان س��قطت الك��ره يف اناء البيض املقيل فس��وف تأكالنها معة 

وستكون طبقكام الخاص 

ضحك الطفالن ضحكه عالية وابتسم سام وقال

انهم يهرجان كثريا اليوم 

فقالت زوجته 

- انهم هكذا دامئا... منذ متي كانا يف حاله نريض عنها؟
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قال سام وهو ينظر من النافذه إىل السامء الصافية 

- مزاجي اليوم يف غاية االعتدال 

نظرت اليه زوجته يف شك وقالت 

- كيف ذالك؟

ابتسم سام وقال 

- اليوم س��وف يذهب ايوب وداود إىل معسكر روح القمر ولن 

يعود احدهم قبل ثالث اسابيع 

فصاح داود قائال 

- مستحيل ياجدي... ال استطيع ان اذهب إىل هناك 

فنظر له سام وهز رأسه يف امتعاض ثم قال 

- لن نغري رأينا يا )داود( وهذا ملصلحتك 

حاول مجادلته قائال: سوف افعل اي شئ تأمرين به ياجدي لكن 

ال ترسالين إىل هناك ...اشعر انني لو ذهبت ستحدث يل اشياء فظيعة 
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فتنهد سا ثم قال 

- انك لست ذاهبا إىل سجن يا داود سوف تذهب إىل معسكر 

والتقط ش��قيقة )ايوب( كلمه الس��جن وراح يرددها وهو يقفز 

)السجن... السجن. داود ذاهب إىل السجن 

فرصخ فيه داود قائال : اخرس يا ايوب 

ث��م جلس عىل االرض وظ��ل يحملق يف الحقيب��ه الرماديه التي 

ظه��رت م��ن العدم بعد ان فرقع جده س��ام بأصبعة وقد نقش عىل 

مقدمتا اسمه )داود نوح سام االصفاين( فقد قامه جده بكتابه االسم 

بالسحر وبخطوط ذهبيه بارزه حتي ال ميحي.

فام ح��دث بعدها هو انه كان يقف هو وش��قيقة خارج املنزل 

ومعة الحقيبة يف اتتظار حافله املعسكر... كان يوما مرشقا وقطرات 

الندي تتألأل فوق حش��ائش الحديقة حتي سمع صوت الحافله تأيت 

من عند الناصية وقراء الكلامت املكتوبه عليها )معسكر روح القمر( 

لقد جاء يف موعده متاما بكل اس��ف وجاء جده وجدته لوداعهم 

ث��م انفتح��ت ابواب الحافل��ه وصعد هو وش��قيقة وانغل��ق الباب 
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وانطلق��ت بهم الحافله برسعة الربق ورسيع��ا ما اختفت عن عيون 

البرش فتنهدت الجده وقالت 

- انا اخيش عليهم بشده يا سام 

ربط سام بيده فوق كتف زوجته وقال 

- ال تقلقي انه اتوبيس س��حري ومعس��كر روح القمر سيعلمهم 

االلتزام والفروسيه وانواع السحر وبرتوكوالت امللوك وحياه القصور
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3
نظر سام نحو التلفزيون فور دخوله املنزل ولفت نظره خرب هام 

كان يعرض يف نرشه اخبار الصباح فكان املذيع يؤكد اختفاء طفل يف 

الثانية عرش من عمره قبل صعوده عىل خشبه املرسح لتقديم عرض 

مواهب يف حفله املدرس��ه ومل تعرث الرشطه له عىل أي اثر ولن تعلن 

اي جه مس��ؤليتها عن خطف الطفل ويع��د هذا الحدث هو العارش 

حيث تم اختفاء تس��عة اطفال يف اسبوع واحد بنفس الطريقه دون 

اي اثر لهم.

تنهد س��ام ودلف إىل غرفة مكتبه باملنزل واغلق الباب خلفة ثم 

جل��س خلف املكت��ب وفرقع بأصبعية فظهر امام��ه بوابه من الثلج 

وبع��د لحظات خرج من البواب��ه صديقة س��اوس وانغلقت البوابه 

وانحني ساوس له تحيه فأبتسم سام وقال 

- مل اراك منذ عامني ياساوس 
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- ع��ذرا يا موالي فمنذ ان نصبت نوح ملك عىل مملكه االصفاين 

واخرتت ان��ت العزله يف لندن واكتفيت برتبي��ه االحفاد وامللك نوح 

يرمي عىل عاتقي جميع االعامل الهامه 

- انا اعلم ذلك جيدا لكن ما هي اخبار اململكه ونوح ويونس 

- كل ش��يئ عىل مايرام فامللك نوح عادل جدا بني الرعية واالمري 

يونس يعاونه يف إداره شؤن اململكه وكل شيئ عىل مايرام 

- فام سبب اختفاء االطفال يف لندن اذا كان كل شيئ عىل مايرام؟

- يف الحقيق��ة ياموالي ان امللك نوح ام��راين بالتقيص والتحقيق 

يف هذا الشأن 

- وما هي نتيجه التحقيقات؟

- كنت يف طريقي إىل وزاره الجن ملعرفة اخر االخبار 

- هذه الوزاره التي انش��أتها ان��ا منذ اكرث من ثالثون عاما كانت 

مهمتها فصل الجن عن البرش ومنعهم من إذاء البرش اليس كذلك 
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- نعم يا موالي؟

 - ال اظ��ن ان هذه الوزاره تعم��ل بكفاءه عالية والدليل اختفاء 

اطفال من جنس بني البرش ال تعلم عنهم شئ حتي االن....

- موالي امللك اننا نعمل بكل جهد...

- من هو وزير هذه الوزاره 

- بغدادي

- بغ��دادي جني مجتهد ال ي��كل أو ميل من العمل فكيف يقرص 

يف عمله 

- الوضع اصبح معقد ياموالي 

- انظر إىل جيدا يا ساوس... هل تري امامك رجل عجوز ال يقوي 

عىل اداره مملكته 

- موالي انت مازلت يف سن الشباب 

- اذن سوف اذهب معك إىل الوزاره... هيا بنا 
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فرقع س��ام بأصبعيه وظهرت بوابه من الثلج ثم رضب بيده عىل 

صدره فتغريت مالبس��ه واصبح يرتدي مالبس الحرب املعهوده وهي 

الدرع االس��ود والخوذه الس��وداء التي تخفي نصف وجه االيرس ثم 

عرب من البوابه وخلفه ساوس.
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4
ارتس��م عىل وجهه بغدادي رئيس الوزراء أبتس��امه عريضه فور 

رؤيته امللك سام االصفاين واتجه نحو امللك واحتضنه بشده 

- كم انا سعيد برؤيتك موالي امللك 

- كيف حالك يابغدادي وكيف حال الوزاره 

- من املؤكد ان صديقي ساوس اخربك بكل شيئ 

اتجه سام وجلس عىل احد الكرايس حول املائده املستطيله بينام 

جلس بغدادي وساوس بجواره وقال سام 

- امتني ان اجد تفسري عندك ملا حدث لهؤالء االطفال 

تنهد بغداد وداعب خصالت لحيته وقال 

موالي امللك سام انت تعرفني جيدا 
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- نعم اعرفك واعرف نشاطك وانك تحب العمل 

فقال بغدادي 

- ارس��لت فرق تجس��س من الجن الغ��واص تغوص ماملك جن 

البحار واملحيطات بحثا عن االطفال وارس��لنا فرق تجسس من الجن 

الطيار يف كل ماملك الجن من املرشق إىل املغرب ومل يس��فر البحث 

عن اي شيئ 

فقال سام 

- من فعلها؟ من قام بخطف االطفال 

فقال بغدادي

- انا ذهبت إىل مملكه ابليس نفسة واستفرست لعله هو الفاعل 

لكن��ه اكد يل انه ال يعلم ش��يئ عن هذا املوضوع واس��تدعينا عامر 

البي��وت من االماكن التي اختفت فيها االطفال والجميع اكد انهم مل 

يروا اي شيئ سوي صاعقة برق قبل اختفاء االطفال بلحظات 
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- هل تعني ان جميع الجن من عامر البيوت اجمعوا عىل ظهور 

صاعقة برق قبل اختفاء االطفال اليس كذلك 

فقال ساوس

- وه��ذا يعني ان الفاعل ليس م��ن الجن أو املرده أو العافريت 

أو الشياطني 

فقال بغدادي 

- وال من البرش 

فقال سام : هل تظن انه احد الكيانات القدميه؟!

- لقد تأكدنا من ذلك ومل يكن احد منهم 

فقال سام

- اظن ان جاك الوثاب عاد من جديد

- ال ياموالي ان جاك الوثاب يعيش يف س��الم يف مملكه االصفاين 

االن 
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فقال سام

- وماهي خطه بحثك الحاليه 

- بحثنا خل��ف االطفال املختفيه ووجدناه��م جميعا من اصول 

فارسية وهذا هو العامل الوحيد املشرتك بينهم ووضعت حامية عىل 

اكرث من خمسة االف طفل يف نفس العمر من اصول فارسية يعشون 

يف لندن لعنا نتمكن من انقاذهم وكشف هويه الفاعل 

فقال سام 

- عظي��م جدا لكن ارغب يف ان اري املكان الذي اختفي فيه اخر 

طفل 

فقال بغدادي

- تقصد جيمس؟

- نعم... اظن انه اختفي يف املدرسه اليس كذلك 

- حامم املدرسه يف الطابق االول 
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- اذن هيا بنا إىل هناك 

- لكن ياموالي كيف سندخل ونحن يف وقت الظهريه هكذا 

- بغدادي نحن جن والجن يستطيع ان يتخفي 

فنظر ساوس لبغدادي معاتبا وابتسم سام وبغدادي واشار امللك 

س��ام بأصبعة نحو الجدار فظهر باب من نار زرقاء وعربه هو ساوس 

وبغدادي 
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5
واح��د وراء االخ��ر، تعاقبت خطاهم إىل دخل املدرس��ه ليجدو 

انفس��هم داخل الحامم الذي اختفي فيه جيمس ذلك الفتي الصغري، 

كان الظالم ش��ديد يف الداخل، فقط بصيص من ضوء الشمس يتسلل 

عرب أغصان األش��جار الكثيفة املحيطه باملدرس��ة وقد اس��تحال إىل 

دوائ��ر باهتة من النور تفرتش االرض الباهت��ة تحت اقدامهم وقال 

سام متعجبا

- هل املكان مغلق من يوم الحادث؟

نظر س��اوس حوله جيدا وهو يحك رأس��ه وقال : اظن ذلك لكن 

اين عامر املكان 

ش��مر بغدادي عن س��اعديه ورفعهم إىل األعيل وبداء يف قراءه 

طلس��م اس��تحضار عامر املكان وانتظر لحظه ث��م حرض جني قصري 
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بدين له انف معكوف وكان جسده كله يرتعش وهو ينحني احرتاما 

لجالله امللك سام االصفاين وقال

- انا تحت امر جالله امللك 

نظر س��ام يف ع��ني الجني ملي��ا وكأنه ي��ري روح الجني بداخل 

جسده ثم قال 

- قص عليا ماحدث يف هذا املكان 

وق��ع س��ام يف حريه بعد ان س��مع قصه اختف��اء الطفل جيمس 

ووضع يده اليرسا يف خرصه ومسح عىل شعره بيده اليمنا ونظر نحو 

بغدادي وقال 

- انه امر عجيب حقا... 

فقال بغدادي وهو يداعب لحيته بيده 

- العجيب يف االمر اننا مل نجد اي اداه انتقال 

فقال سام بعد ان تنهد 
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- ه��ذا ما كنت ما اتخيله... قبل ان اح��رض إىل هنا ظننت انني 

سوف اجد بقايا بوابه مفتوحه أو اداه انتقال إىل ارض اخري 

فقال ساوس

- اظن انه سحر 

فقال س��ام : اي س��حر هذا يس��تطيع ان يخفي عرشه اطفال يف 

ملح البرص

وظهر فجأه شعاع كالربق وشعر سام ورفاقة بتيار كهريب يسريي 

يف أجس��ادهم وشعر انه يس��قط من فوق قمه جبل بل كان يسقط 

بالفعل وهو االن يش��عر بضغط الهوء يف أذنيه وكادت رأتيه تنفجر 

من شده الهواء ثم مل يشعر بأي شئ اخر.

رضبت اشعة الشمس عني سام ويف إرهاق شديد فتح سام عينة 

وحاول النهوض لكنه ش��عر بدوار فاس��تند بكفيه عىل االرض وهب 

واقفا عىل قدميه، رضبت اشعة الشمس عينيه مره اخري فوضع كف 

يده امام عينيه ليحميها من اش��عة الش��مس ونظر حوله يف تعجب 

وقبل ان ينطق بكلمه س��مع صوت انني ساوس وبغدادي فساعدهم 
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عىل النه��وض من عىل االرض ووقف الثالث��ه ينظرون حولهم جيدا 

ومالمح التعجب عىل وجوههم.

صحراء شاس��عة ورمال صفراء كثيفه وسامء زرقاء صافيه كانت 

تحيط بهم ويف تعجب قال ساوس 

- اين نحن؟

فقال سام وهو ينظر حوله 

- اظن اننا انتقلنا إىل ارض اخري بطريقة ما 

فقال بغدادي

- انا رأيت شعاع برق قبل ان ننتقل إىل هنا 

فقال سام وهو يتحرك خطواط إىل االمام 

- اظن اننا انتقلنا إىل نفس املكان الذي انتقل اليه االطفال فظهور 

شعاع الربق هو العامل املشرتك بني جميع االطفال قبل اختفائهم 
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اشار ساوس بأصبعة السبابه وقال

- انظر يا موالي اظن ان هناك اسور مدينه 

فنظر سام وبغدادي يف االتجاه الذي يشري نحوه ساوس وقال 

- هيا بنا إىل هناك اذن 

فقال بغدادي 

- انا مل اري هذه االرض من قبل... اين نحن؟

فقال سام 

- سنعرف بعد قليل عندما ندخل تلك املدينه 

فقال ساوس 

- السؤال األهم هو كيف انتقلنا إىل هنا انه امر عجيب؟ اي قوه 

هذه تستطيع ان تنقلنا إىل هذا املكان دون فتح بوابه للعبور؟
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فقال سام 

- اظن ان االجابه عىل كل هذه االسئله تقبع خلف هذه االسوار 

 وابداء الجميع رحله السري عىل االقدام يف اتجاه االسوار 
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6
لقد وصلنا!

همس بها بغدادي عندم��ا توقفوا امام بوابه ضخمه من الفوالذ 

ونظر سام إىل االس��وار الضخمه العاليه املبنيه من الحجاره ثم اشار 

بيده إىل البوابه وخرج منها ضوء اخرض فانفتحت البوابه عىل الفور.

عندم��ا دلف إىل املدينه رأي صفوفا من املنازل الصغريه البيضاء 

ذات الطابق الواحد متتد عىل اليمني ويف جانب اخر.... مبني حجري 

كبري اش��به باملعبد ومنطق��ة دائريه كبريه قذره قريبه من الس��وق 

ال��ذي يكرث فيه الخيام واصناف املعروضات من الخرضوات والفواكه 

واألواين الفخارية..

بدأ س��ام ورفاقة يف التحرك متجهني إىل قلب املدينه! توقف سام 

فجأه يف منتصف الطريق ونظر إىل ساوس وبغدادي وسأل سام 



30

- هل الحظ احدكم شيئا غريبا؟ 

هز بغدادي رأسه وقال 

- نعم الحظت

الحظ الجميع ش��يئا شديد الغرابة... ش��يئ جعل الدماء تتجمد 

يف عروقهم...

كانت املدينه خاليه..

ال احد هناك!

تنقل سام بنظراته من منزل إىل اخر وهو يتسأل : اين الجميع؟

مل يري احد يف املكان كله! تحول ينظر إىل الس��وق.. ال احد يبيع 

أو يشرتي! اتجه ينظر إىل املعبد بأحجاره الرماديه الكئيبه لكنه خايل 

متام من اي انس��ان ... كانت شمس مابعد الظهريه تهبط شيئا فشيئا 

فوق أسوار املدينه لكن املدينه كلها خاليه من اي أنسان.
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قال بغدادي 

- رمبا املدينه مهجوره من سنني 

فقال سام وهو يشري إىل السوق 

- الخرضوات والفاكهه املعروضه طازجه مام يدل عىل ان سكان 

املدينه اختفو منذ فرته قريبه 

فقال ساوس 

- لعلهم ذهبوا إىل رحله؟

نظر سام نحوه بحده وقال 

- مستحيل ان تذهب مدينه بأكملها يف رحله

فقال بغدادي 

- س��اوس ارجوك توقف عن تفس��رياتك الغبي��ة اننا وحيدين يف 

مدينه خاليه يجب ان نفكر تفكري سليم 
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فقال ساوس

- رمب��ا كانوا جميعا يف هذا املبني الحجري الضخم... هيا نذهب 

ونبحث عنهم 

مل يري س��ام عالمه عىل وج��ود حياه.. ال ش��يئ يتحرك.. كانت 

املدين��ه تبدو مثل صوره فوتوغرافيه... ومع ذلك قال : حس��نا.. هيا 

بنا.. دعونا نتفقد املكان!

س��لك الجميع ذلك املمر الذي توس��ط السوق وما ان وصلو إىل 

منتص��ف الطريق حت��ي فاجئتهم رصخة، جعلته��م يتوقفون ونظر 

الجميع إىل بعضهم البعض يف ذهول 

ظهر إىل جوارهم فتي احمر الش��عر يرتدي جلباب ممزق قصري 

وخمن سام انه يف السادسه عرش من عمره 

- من اين اتيت؟

كان��ت حقيق��ة مفاج��أه لهم جميعا من��ذ لحظ��ه كان الجميع 
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وحيدي��ن ويف اللحظه التاليه يظهر هذا الفتي ذو الش��عر االحمر... 

يقف امامهم ويبتسم واشار نحو املبني الحجري وقال

- كن��ت انتظر ش��قيقتي هناك وعندما تأخ��رت خرجت للبحث 

عنها 

نظر ساوس وبغدادي إىل بعضهم البعض ومل يفهم اي احد منهم 

اللغة التي تحدث بها الفتي فقال سام لهم وهو ينظر نحو الفتي 

- انه يتحدث الفارسية القدميه 

ثم قال للفتي 

- اين الجميع؟

نظر الفتي اليهم مليا ثم ركض يف اتجاه املعبد وماهي اال لحظات 

حتي دلف إىل الداخل فنظر سام إىل اصدقاءه وقال 

- اظن ان جميع سكان املدينه يف املعبد... هيا بنا 
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للحظ��ه طويل��ه اخذ س��ام يحملق يف امل��كان ف��ور دخوله إىل 

املعبد فكان املكان ش��ديد الضخامه والجدران واالرض من الحجاره 

واملش��اعل يف كل مكان وحش��د هائل من الب��رش يقفون يف مواجهه 

مرسح ويف حال��ه صمت رهيبه وكأنهم متاثيل يولون ظهورهم لباب 

املعبد فوقف سام ورفاقه خلف الجميع ينظرون إىل املرسح يف اتظار 

حدث ما..
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7
صوت ما بداخل سام قال له : )البد انك هنا لسبب ما( وعاوده 

الص��وت محذرا إياه من ان يراه اح��د ويجب عليه ان ينرصف لكنه 

مل يس��تطع ان يقاوم الفضول ملعرفه ماس��يحدث يف هذا املعبد ورس 

هذا املكان.

بش��غف ش��ديد اقرتب س��ام من املرسح وهو يتأمل وجوه كل 

م��ن حوله وظل يتأمل املكان جيدا حت��ي انفتح باب جانبي وخرج 

منه رجل طويل ضخم الجثة يرتدي مالبس س��وداء ويضع غطاء من 

القامش االس��ود عىل وجهه ويحمل يف يده س��يف شديد الضخامه 

وخرج خلفه ثالث رجال تبني لس��ام من مالبس اثنني منهم انهم من 

الحراس يتوس��طهم رجل نحيف عاري الجس��د اال ما يس��طر عورته 

مكبل بالحديد 

س��اق الحارسان الرجل العاري إىل املرسح وودفعة احد الحراس 
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بق��وه فس��قط عىل وجهه ث��م اعت��دل وجلس ع��ىل ركبتيه ووقف 

الحارس��ان عىل مين ويس��ار الرجل العاري بينام الرجل الضخم الذي 

يحمل السيف كان يقف بعيدا كتمثال من الحجر 

صع��د عىل املرسح رج��ل نحيف طويل له وج��ه طويل وعينان 

صغريتان اصلع الرأس يرتدي جلباب اس��ود... ال يعرف احد من اين 

حرض هذا الرجل أو كيف ظهر لكن جميع الحشود خرت ساجده له 

مام دفع سام ورفاقة يف االنحناء والجلوس يف وضع القرفصاء حتي ال 

يالحظ احد انهم ال يسجدون للرجل. 

سمع سام صوت بغدادي يقول همسا

- اظن انني رأيت هذا الرجل من قبل 

وجاء صوت احد الحراس يقول 

- الكاهن)زورسرت( سيتحدث فاليقف الجميع عىل قدميه 

وقفت كل الحش��ود ينظرون إىل الكاه��ن والصمت يعم املكان 

فنظر سام إىل الكاهن وقد جحظت عيناه وارتسم عىل وجهه مالمح 

الدهشه وهمس ساوس يف أذنيه وقال
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- اظن انني سمعت هذا االسم من قبل 

فقال سام يف همس 

-يعترب زورسرت هو من وضع طرق السحر واسسه التي سار عليها 

الكنعانيون واملرصيون القدماء والهنود وغريهم 

فقال بغدادي همسا 

- ال يعقل ان يكون حيا حتي االن انه تويف عام 500 قبل امليالد 

نظر له سام وقال

- اظن اننا انتقلنا بالزمن.. نحن االن يف بالد فارس عام 500 قبل 

امليالد بل يف نفس العام الذي مات فيه زورسرت 

هنا رفع زورسرت يده وقال 

- احبايئ نحن اجتمعنا اليوم لنش��هد عق��اب هذا الفاجر الذي 

تح��دي املعبد ورفض دفع االموال املس��تحقة للمعبد من العباد... 

نحن جميعا نعم��ل ونحيا حياه جميله بفضل االموال التي نقدمها 
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للنار االله الواحد ال��ذي يحمينا ويجعلنا نحيا حياه رغده ال يوجد 

احد منا دعا النار بدعاء اال وأس��تجابت له وبفضل املعبد والكهنه 

والقراب��ني الت��ي نقدمها للن��ار تعيش بالد ف��ارس يف رخاء فدعوين 

اسألكم جميعا ما هو عقاب من يبخل باملال ليقدمه قربانا للمعبد 

وللنار املقدسه 

صاح الجميع يف نفس واحد وبصوت كالرعد 

- املوت... املوت.. املوت 

ابتس��م زورسرت ابتس��امه صفراء ثم نظر إىل الرجل الجالس عىل 

االرض ثم اقرتب منه وانحني عىل اذنيه وقال 

- مل يظهر سام ورفاقة حتي االن... انت كاذب... يجب ان متوت.. 

ال يوجد احد عىل وجهه االرض يستطيع ان يكذب عىل زورسرت ابدا 

ارتعش جسد الرجل وجهظت عيناه وارتفعت انفاسه بشده وهو 

يدور بعينه وسط الحشود وقال 
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- انا فعلت كل ما أمرتني به... صدقني انا خادمك املطيع 

اعتدل الكاهن يف وقفته ونظر نحو الحشود وقال 

- املوت الرسيع هو عقاب الخائن الذي يخرج عن تقاليد املعبد 

والنار املقدسه 

ثم اش��ار نحو الس��ياف ذلك الرجل الضخم الذي يحمل السيف 

فأق��رتب من الرجل بينام احرض الح��راس املقصله لقطع رأس الرجل 

ووضعو رأسه عىل املقصله والرجل يبيك ويرصخ ويطلب الرحمه

وفجأه رصخ الرجل بكل قوه وهو يقول 

- هاهو هناك... الشيطان واعوانه.. هناك 

فرفع زورس��رت عينه ونظر إىل س��ام الذي يقف وس��ط الحشود 

وابتسم ابتسامه صفراء ثم قال وهو يشري إىل سام ورفاقة 

- اقبضو عىل ابناء الش��يطان.... انه ح��رض بينكم ليعم الخراب 

عىل البالد 
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ثم اشار للسياف بقطع رأس الرجل فأنفصلت الرأس عن الجسد 

برضبه واحده بينام حاول س��ام االختفاء أو االنتقال االين من مكانه 

هو ورفاقه لكنه مل يستطع فقال الكاهن 

- ال تحاول الهرب ان قوتك الشيطانيه كلها اختفت وانت هنا يف 

حرضه النار املقدسه فأنت يف معبد زورسرت 
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8
كالذئاب الجائعة انقضت الحش��ود عىل س��ام ورفاقة وكبلوهم 

بالحديد وس��اقوهم إىل املرسح وجلس سام وساوس وبغدادي عىل 

ركبتيهم امام الناس بينام وقف زورسرت خلفهم وشعر سام انه تعرض 

لكمني فقال ساوس

- اننا وقعنا يف مصيده 

فأنحني زورسرت وهمس يف أذن سام وقال

- اهال بك يا ملك امللوك يف عامل زورسرت حيث ال قوه لك هنا 

هتفت الحشود بحناجر ميلئها الغضب 

املوت 

املوت 
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املوت 

رفع زورسرت يده يف اشاره للجميع بالصمت وقال 

- الس��جن األبدي يف سجون الجوع هو العقاب االشد من املوت 

ففي املوت راحه لجنود الشيطان... امل اخربكم بقدوم جنود الشيطان 

ليله امس 

هتف الجميع 

السجن 

السجن 

السجن 

اش��ار الكاه��ن للحراس وامرهم بحمل س��ام ورفاقه إىل س��جن 

الجوع فنظر سام يف عني زورسرت وقال 

- سوف نلتقي مره اخري يا زورسرت 

ضحك الكاهن ضحكه شيطانيه وقال 
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- هذه السالس��ل مطلس��مه تفقدك قوتك انت ورفاقك ومحيط 

السجن مطلسم فال قوه لديك بداخله... حاول ان تعتاد عىل حياتك 

الجديده هنا يا سام 

اصط��ف الناس عىل جانبي الطريق حت��ي بوابه املعبد والجنود 

تس��وق سام ورفاقه إىل عربه لها قفص حديدي تجرها الخيول وسام 

ورفاقه يف اش��د ح��االت الضعف حتي انهم ال يس��تطيعون الوقوف 

عىل اقدامهم.

انطلقت العربه وس��ط حشد هائل من البرش وهم يقزفون سام 

ورفاقة بش��تي الل��وان االطعمه من طامطم وبي��ض حتي وصل إىل 

اس��وار س��جن الجوع فتوقفت العربة وانفتحت االبواب وهبط احد 

الحراس واخرج سام ورفاقة وقاد الطريق حتي املبني الرئيس وسط 

السجن.

كان مبني حجري رمادي اللون كئيب تحيطه اشجار الصنوبر من 

جمي��ع الجهات له باب من الفوالذ يقف علي��ه حارس ضخم الجثه 

اسمر البرشه اشعث اغرب له عني جاحظه...
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- اهال باملساجني الجدد 

فقال الحارس املرافق لسام 

- احظر منهم جيدا انهم ابناء الشيطان...

- سجناء زورسرت هم؟

- نعم 

انفتح الباب ودخل س��ام ورفاقه بعد ان حل وثاقهم من االغالل 

واغلق الحارس الباب خلفهم...

ظالم دامس ورائحه عفنه متلئ املكان... لحظات مرت عىل س��ام 

وهو ال يري ش��يئا حت��ي اعتادت عينه عىل الظ��الم وبداء يري عىل 

الضوء الخافت الذي يترسب من نافذه مستديره، وقف سام وبجواره 

س��اوس وبغدادي وحرض حارس له كرش عظيم ولحيه حمراء وعني 

دقيقة صغريه وقال

- انتم هنا سجناء بأمر من الكاهن زورسرت... مبعني اخر ال يوجد 

لك��م محاكمه وال قايض وال س��بيل لديكم يف الخروج س��وي وانتم 



45

اموات... س��جن الجوع هو ابشع س��جون العامل القانون الوحيد هنا 

هو الطاعة فقط... طاعه الحراس وكبري الحرس 

اش��ار الحارس إىل باقي الحراس فأحرضو مالبس الس��جن وهي 

مالبس من الكتان وبداء س��ام ورفاقة استبدال مالبسهم ثم قادهم 

احد الحراس عرب ممر ضيق إىل س��احة مس��تطيله ثم عرب بهم بوابه 

من الفوالذ وصعد بهم الدرج حتي الطابق االول وكانت الزنازين لها 

قضبان حديديه وكل زنزانه تتسع لفردين فقط 

توقف الحارس عند الزنزانه 7 ووضع بها ساوس وبغدادي واغلق 

الباب مره اخري ثم قاد س��ام إىل الزنزانه 9 ووضعه بداخلها واغلق 

الباب خلفه 
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9
كانت الحافله تس��ري فوق مرتفع مغطي بالحش��ائش واألشجار 

بينام كان )داود( يجلس بجوار النافذه مس��تند برأس��ه عىل الزجاج 

املغطي باالتربه ويجل��س بجواره ايوب يلعب بكره مطاطيه صغريه 

يقزفها إىل اعيل ثم يلتقتها مره اخري.

و توقفت الحافله قبل ان يعلن الس��ائق )لقد وصلنا إىل محطتنا 

األخ��ريه... فلين��زل الجمي��ع( أعطاه اي��وب قبعت��ه وأرتداها داود 

باملقلوب كام كان يفعل دامئا وهبط من الحافله وهو يتس��أل )هل 

ميكن ان اصبح شخص جديد متاما( 

شعر داود بأحدهم يربت فوق كتفه فاستدار ليجد شخص كبري 

الحجم 

- قبعة جميله يافتي 
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كادت يده ان تلقيه فوق األرض فهمس قائال لشقيقة أيوب 

- من هذا؟

هم��س مجيب��ا : انه العم جيم مرشف املعس��كر مارد من الجن 

لكنه طيب لقد رأيت صورته يف إعالن املعسكر 

كان يبدو كبري السن اكرب من ابيه نوح ويرتدي نظاره ذات إطار 

رفيع تس��تند إىل انفه الطويل ومن تحته يبدو ش��اربه الكث وفوق 

عينيه حاجبني كبريين وكان اصلع الرأس متاما إال من شعر قليل فوق 

أذنيه وكان يرتدي س��رته كرموزيه اللون اال انها كانت بالكاد تغطي 

بطنه العمالق ومن اس��فلها رسوال قصري وحذاؤه وجواربه الطويله 

الت��ي تصل إىل ركبتيه وبني يديه كان يحمل حامل أوراق يس��تند به 

إىل وسطه حتي صاح قائال 

- حس��نا يوجد هنا مكان لكل شيئ والبد ان يوضع كل شيئ يف 

مكانه هل هذا مفهوم 
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ومل يرد احد 

فص��اح مره اخري: ايها الفتيان تقدموا إىل هنا كل من س��بق له 

املجيئ إىل املعس��كر يقف نحو اليمني ومن مل يسبق له الحضور من 

قبل يقف نحو اليسار 

همس داود لشقيقة ايوب وقال

- وماذا نحن؟

اجاب ايوب مخمنأ : البد اننا من املستجدين 

كان داود ينظ��ر حوله محملقا يف املعس��كر بينام تجمع االطفال 

يف مجموعات وجد صفا من الحج��رات الصغريه ذات اللون االخرض 

تحي��ط بالبحريه الزرق��اء املتأللئه التي يب��دو يف نهايتها لوح غطس 

ويف طرفها االخر يوجد رصيف خش��بي صغري وس��ته زوارق خفيفة 

مربوط��ه يف املاء وعيل الجانب االخر وجد مبن��ي حجريا اعتقد انه 

صاله الطعام وكان املعس��كر محاطا بغابات كثيفة يوجد فوق بعض 

أشجارها اهداف للرمايه 
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انبعث صوت العم جيم : اتبعوين جميعا 

وتوج��ه يف خط��وات منتظمه نح��و البحريه ف��وق أرض مغطاه 

ببس��اط من البذور التي تبعث يف اله��واء رائحه عطره حتي توقف 

امام صف من الحجرات وراح ينادي أس��امء مدونه يف االوراق التي 

يحملها 

وأش��ار داود إىل إحدي هذه الحجرات املنعزله بني االش��جار ثم 

قال يف سخريه 

- انني اشعر باألسف تجاه هؤالء الذين سيحصلون عىل هذه 

كان��ت الحج��ره الخش��بية مائله ع��ىل إحدي جانبيه��ا ومعظم 

نوافذها محطمه وبعض قطع من غطاء السقف مفقوده وعلق فوق 

الباب الفته متهالكه كتب فوقها حجره املاعز 

وسمع داود صوت العم جيم ينادي اسم شقيقة 

- ايوب نوح سام االصفاين 

وأجابه أيوب بالفعل ورفع يده فنظر جيم يف لوحته ثم قال 
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- حجره املاعز

ثم اشار عىل الحجره املنعزله عند االشجار 

ورأي داود شقيقة يزمجر يف غضب فقال احد االطفال يف سخريه 

- ان القادم��ني للمعس��كر ألول م��ره يقيم��ون دوم��ا يف حجره 

املاعز... انها اسوء حجره يف املعسكر كلها 

وفكر داود يف احتامل ان يقيم مع شقيقة يف نفس الحجره وانها 

م��ن الداخل عىل عكس ما تبدو من الخارج لعلها افضل من الداخل 

لكن عاد نفس الطفل يقول 

- انها أسؤ من الداخل فأنها حجره جنيه االسنان 

وصاح العم جيم مناديا : فرانك جيمي 

فصاح طفل احمر الشعر وقال 

- حجره امللوك 

فأجابه العم جيم : نعم هذا صحيح 
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وجه الفتي حديثة إىل داود وقال 

- كن��ت اعلم انني س��أقيم يف حجره املل��وك انني احرض إىل هنا 

دوما وأعرف انها افضل حجره يف املعسكر 

عاد صوت العم جيم ينادي من جديد 

- داود نوح سام االصفاين 

رف��ع داود يده وقلبه يخفق بش��ده فنظر الع��م جيم يف اوراقة 

وقال 

- اه... هاهو... حجره املاعز 

وتوج��ه داود بنظره إىل الحجره ورف��ع حقيبته وتقدم نحوها يف 

خطوات بطيئه 

قال ايوب يف سخريه فور دخول داود : ان املكان رائع بالفعل 

تفق��د داود املكان م��ن حوله ليجد بالحجره فراش��ني مزدوجني 
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وصوانني ل��ألدوات وصوره معلقة فوق الحائط وعيل الحائط املقابل 

يوجد هدف من اهداف الرمايه وتساءل داود 

- اين فراش املرشف؟

أج��اب الفتي ذو الش��عر األحمر وهو يقف ع��ىل باب الحجره 

وينظر لهم يف سخريه 

- أمل أخ��ربك ان حجره املاعز افضل حجره يف املعس��كر كله... ان 

تلك الغرفه ليس لها مرشف 

وهز أيوب رأسه يف أسف وقال: سوف يأكلنا الباعوض هنا 

 فعاد الفتي يقول 

- اين اش��عر باألسف عليكم ان الباعوض ليس سيئا لهذه الدرجه 

ولكن املش��كله الحقيقة تكمن يف جنيه األس��نان التي تس��كن تلك 

الغرفة وتقتل االطفال يف الليل خاصة ابناء امللوك امثالكم 
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اتج��ه ايوب نحو الب��اب واغلقة يف وجه الفتي صاحب الش��عر 

االحمر ثم استدار نحو اخيه وقال 

- اظن انه يريد أرعابنا ال يوجد اي اثر لجنيه االس��نان منذ اكرث 

300 سنه 

تنهد داود وقال : امتني ذلك ألنني بدأت اشعر بالرعب حقا
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10
استند سام بظهره عىل جدار الزنزانه ونظر إىل النافذه املستديره 

وش��عاع الش��مس الذي يتس��لل منها عىل االرض وغ��رق يف تأمالت 

وتس��ائالت عديده وشعر انه مكبل باالصفاد ألول مره... ليس لفقد 

قوته لكن بس��بب عدم معرفتة بأي ش��يئ يحدث م��ن حوله وملاذا 

حدث له كل هذا.

- تحررت... ستطري إىل املستقبل لقتل احفاد امللك 

نط��ق بها ذلك املجذوب الذي يجلس مع س��ام يف الزنزانه فنظر 

له س��ام يف تعجب فهو مل يالحظ وج��وده من قبل فكان رجل نحيل 

يرتدي مالبس الس��جن له وجه رفيع اش��به باللمونه معصوره وانف 

طويل وعيون دقيقة وشارب رفيع.

اتجه اليه سام ونظر يف عني الرجل مليا وقال 
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- من الذي تحرر.. ماذا تقصد بكالمك هذا؟

رصخ الرجل يف وجه س��ام وكأنه رأي ش��بح وجلس القرفصاء يف 

زاويه بعيده وجسده كله يرتعش وقال هو ينظر إىل سام يف رعب 

- املتاهة... متاهة االزمان والعصور...يالك من تعيس 

نظر سام يف عني الرجل وقال

- امرك عجيب ايها الرجل.. حديثك كااللغاز 

- هيا ايها املسجون امامك ساعة يف فناء السجن للراحه 

التفت سام خلفة فوجد حارس السجن يفتح الباب وقاد الحارس 

س��ام ورفيقة يف الزنزانه إىل س��احه الس��جن... كان فناء كبري يحيطه 

اسوار ضخمه من الحجاره مربع الشكل ويف كل ركن كان هناك برج 

مراقبة عليه حارس يحمل قوس واسهم يطلقها عند فرار اي سجني.

جلس س��ام عىل اريكه خشبية ينظر إىل كل ما حوله بينام جلس 

ساوس وبغدادي بجوراه فقال ساوس
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- اظن ان كل ماحدث لنا هو تدبري من زوريسرت 

فقال بغدادي 

- وزورس��رت هذا مات قبل ان يولد س��ام بأل��ف عام عىل االقل 

فكيف يعرفه اصمت يا ساوس ارجوك ودعنا نفكر 

فتنهد سام وقال 

- انظرو حولكم جيدا امل تالحظوا شيئا غريب 

- نعم ياموالي ان جميع املساجني يف حاله ضعف شديده 

- من الجوع 

فنظر الجميع خلفهم ليجدو املجذوب الذي يجلس مع س��ام يف 

الزنزانه فقال سام 

- اال يوجد طعام هنا؟

فقال املجذوب 
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- الطع��ام يأيت مره واح��ده كل يومني وعيل املس��اجني كلها ان 

تتقاتل من اجل الطعام وأال لن تأكل شيئ 

انرصف الرجل هو يقفز ويرقص فقال ساوس

- ما قصه هذا الرجل؟

فقال سام : ال ادري.. لكنه يحمل يف جعبته الكثري 

فقال بغدادي : وماذا سنفعل االن بعد ان فقدنا قوتنا 

فقال س��اوس : املش��كله اننا مس��جونون يف زمن غري زماننا وال 

نعرف من اوقعنا يف الفخ 

فقال سام وهو يأخذ حفنة من الرتاب ويفركها بني يديه 

- حل اللغز كله عند زورس��رت لكن ملعرفه الحل يجب ان نخرج 

من هنا 

فقال بغدادي : كيف سنخرج من هنا يا موالي انت تري بنفسك 

السجن كله محصن 
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فقال س��ام : غدا عندما يأيت الطعام ويتقاتل كل من يف الس��جن 

س��راقب حركه الحراس جيدا ونكتش��ف نقط الضعف ونضع خطه 

للهرب 

فقال ساوس : وماذا سنفعل حتي الغد 

فقال س��ام : نراقب كل حركه من حركات الحراس جيدا ومواعيد 

تغري املناوبات بينهم 
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11
يف هذه الليلة سأل داود : حسنا أين سنذهب؟

فأجابه الفتي ذو الشعر االحمر : اتبعني فقط 

ق��اد الفتي ذو الش��عر االحم��ر كل من اي��وب وداود إىل خارج 

الحجره فنظر داود إىل الحجرات املجاوره املحيطه بالبحريه واش��جار 

الغابة فوجدها مجرد ظالل سوداء فقال 

- دعوين اعود إىل الحجره... سوف احرض مصباحي من هناك 

قال الفتي : اننا ال نحتاج ملصباح انا اعرف الطريق 

عاد يسأل مره اخري بصوت خافت : و.... وأين نحن ذاهبون؟ 

فقال الفتي هو يدفعة للسري 

- سوف تري استمر يف السري 
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داروا ح��ول البحريه وس��مع أص��وات الح��رشات دون ان يراها 

بس��بب الظالم وان كانت تبدو موجوده يف كل مكان فوق االش��جار 

ووسط الحشائش وأبعد باعوضه بدأت تطن داخل أذنية ثم تساءل 

يف نفسه وهو يشعر بقلبه يخفق بقوه 

- إىل أين يأخذنا هذا الفتي؟

س��اروا امام صاله الطعام وما ان استداروا عند املنعطف املحيط 

به��ا حتي وجد ض��وءا برتقاليا يغمر املكان وينبعث يف س��امء الليل 

فتنهد يف راحة 

لقد كان حفل سمر.

قال الفتي : إنها أحدي عادات املعس��كر فنحن دامئا نقيم حفل 

سمر حول نريان املعسكر يف أول ليله ملبيتنا به وكانت النريان تشتعل 

وس��ط دائره من االحجار ومن حولها تجمع كل أفراد املعس��كر من 

أطفال ومرشفني وحتي العم جيم 

كان االطفال يجلس��ون فوق الحشائش املحيطه بالنار ويتناولون 

طعامه��م ويرشبون املياه الغازيه ويف الجان��ب االخر توجد منضده 
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طويل��ه وضع فوقه��ا كميات كبريه من الطعام فق��ال الفتي صاحب 

الشعر االحمر وهو يشري إىل صخره استقرت وسط الحشائش 

- اجلس هنا وسوف نحرض لك شيئا تأكله 

ومل يك��ن يرغ��ب يف الجلوس وحده فجلس مع��ة ايوب ثم عاد 

الفت��ي وهو يحمل كمي��ات كبريه من الطع��ام والعصري والبطاطس 

وقبل أن ينهي تناول القطعة األويل سأل الفتي 

- هل كل شيئ عىل مايرام؟ هل تريد املزيد من املسرتدة؟

- ال شكر 

وقف العم جيم أمام الن��ريان وهو يصيح : هلموا جميعا.. انتم 

تعرفون املثل القائل ان الوقت كالسيف، ولذلك سوف نبدأ

جلس داود امام النريان يراقب اللسنه اللهب املتصاعده يف الهواء 

وأس��تمع إىل صوت األخش��اب التي تتحطم من أث��ر النريان ثم أخذ 

نفس��ا عميقا مشبعا برائحة الدخان ورأي ان املعسكر ليس سيئا كام 

كان يتصور 
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عاد العم جيم يصيح : حسنا انه وقت ترحيب املعسكر التقليدي 

ورف��ع رسوال��ه ألعيل ثم رف��ع أصبعة نحو فم��ه ليطلق صافره 

مرتفع��ة فنهض جميع املوجودين ورفعوا وجوههم ألعيل ثم أطلقوا 

عواء طويال وهم ينظرون نحو القمر 

فصاح العم جيم مره أخري قائال : حس��نا فلنسمعها من االطفال 

الجدد 

ع��اد كل االطفال يعون من جديد وكان داود يجلس خلف ايوب 

فقال وهو مييل لألمام 

- انه معس��كر ودود حقا لق��د كنت اعتق��د ان االطفال يلقون 

معامله سيئه هنا 

عاد صوت العم جيم ينبعث من جديد قائال 

- تحية خاصة لداود وأيوب احفاد ملك ملوك الجان سام االصفاين 

أخذ الجميع يصيحون 
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داود.. داود. داود

ايوب.. ايوب.. ايوب

ارتفعت حراره وجه داود وهم يرددون ويدقون األرض بأقدامهم 

حتي صاح جيم 

- قواعد معسكر روح القمر 

فجلس كل االطفال ورأي مرشفا بدينا من مرشيف املعسكر يتقدم 

نح��و النريان وهو يحمل مقعدا كبريا وضع��ة بجوار العم جيم الذي 

جلس عىل املقعد بعد ان داعب املرشف بإحدي عباراته الالذعة حتي 

قال الفتي ذو الشعر االحمر 

- اظن ان العم جيم يستعد ليقص علينا احدي قصصه 

غمر الهدوء املكان.. ثم تسأل داود قائال : اي قصه؟

ومل يسمع إجابه وإمنا سمع صوت حفيف قادم من ناحية الغابة 

فستدار ليحدق يف الظالم املحيط بالنريان 
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كان هناك شيئ ما... لقد رأي عينني حمراوين تراقبه.. عني وحش 

تلمعان يف الظالم وسط األشجار وسارت رعده يف جسده عندما رأي 

عرشات االعني الحمراء تنظر له وسط الظالم فتساءل : ماذا هناك 

ولكنه مل يلبث ان أدرك ان هذا الشئ مهام يكن فقد أحاط بهم 

وحارصهم متاما!!
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12
بداء العم جيم قصته قائال : اسطوره الثعلب

غرق املكان يف الصمت إال من صوت قرقعة األخش��اب املشتعله 

داخل النار وخلف العم جيم الذي كان يتحدث بصوت منخفض وان 

كان مسموعا فجلس الجميع ينصتون يف اهتامم.

واس��تدار داود نح��و الغابة ليج��د األعني الحم��راء مرتبصة بني 

األش��جار فحاول االبتعاد عنها ونسيان كل شئ شاهده حتي انبعث 

صوت العم جيم اكرث انخفاضا هذه املره وهو يتابع 

- يأيت الثعلب عند ظهور البدر يف سامء الليل 

همس داود متسائال : كيف يأيت؟

وضع الفتي اصبعة عىل شفتيه مشريا إىل الصمت قائال 
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- هششش... انصت للقصه يا داود 

وتابع العم جيم وهو يغلق عينيه 

- عودو معي إىل املايض إىل 300 س��نه مضت إىل يوم مش��مس 

من أيام شهر يوليو... يوم افتتاح املعسكرات... احد املعسكرات التي 

ما كان ينبغي لها ان توجد كام قال كل س��كان ماملك الجن يف هذا 

الوقت ومل يصدقهم احد 

ووصل املعس��كرون من ابناء امللوك إىل املكان وفتحوا حقائبهم 

وتحدثوا وضحكوا حول نريان حفل السمر الذي كان من املقرر اقامته 

يف هذه الليله مع االفتتاح الكبري الذي س��يقام للمعسكر وكان يوما 

عظيام لجون جرانت الذي كان يقيض يومه االول يف املعسكر بعد ان 

ودعة والده ملك مملكه النور قائال 

- استمتع بوقتك وسأراك الشهر املقبل 

ث��م قبلته ام��ه امللكه لتودعه دون ان تع��رف ما الذي كان عىل 

وش��ك الحدوث وكي��ف كان لها ان تعرف؟ ومل يك��ن هناك اي احد 

يعرف 
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وسمع الفتي ذو الشعر االحمر داود وهو يتساءل : ما هو الذي 

مل يعرفونه 

ثم سمع احدهم يشري اليه بأن يصمت ثم اكمل العم جيم قائال 

وأخريا غابت ش��مس ذلك اليوم لتب��داء ليله صيفية دافئة يظهر 

البدر يف س��امئها الصافي��ة وتتألأل مياه البح��ريه يف ضوئه الباهت... 

وتوقف العم جيم عن الحديث قليال فنظر داود إىل الس��امء ثم إىل 

البح��ريه ولهث يف دهش��ة.. فقد كان البدر ظاهرا يف الس��امء ومياه 

البحريه تتألأل يف ضوئه... اال انه قال لنفس��ه انها مجرد قصة رغم ان 

جسده ظل يرتعد خوفا 

ثم عاد العم جيم يكمل القصة 

اش��عل املعسكرون نريان املعس��كر واجتمعوا حولها وقد عمهم 

الرسور لكونهم اول من يعس��كر يف هذا املكان الجديد... معس��كر 

روح القمر 

رست همهمه هادئه يف املعس��كر فانتظر العم جيم حتي س��اد 

الهدوء املكان ليتابع 
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تن��اول الجمي��ع الطعام ثم انطف��أت النريان وحم��ل املرشفون 

املصابيح وجلس��وا مع رواد املعس��كر نش��دون األغني��ات دون ان 

يشعروا بالثعلب الذي احاط بهم وتقدم بهدوء حتي حدود املعسكر 

دون ان يس��معة أو يش��عر به احد فوقف يحدق يف كل املوجودين 

باملعسكر من بني االشجار 

وتص��ور داود تلك األعني الحمراء الرباقة التي رأها بني االش��جار 

ومتلكه الخوف م��ن إعاده النظر ناحيتها للتأك��د من وجودها فركز 

عينه عىل العم جيم الذي اخذ نفسا عميقا ثم قال 

وابتع��د جون جرانت ع��ن الحفل فقد كان س��عيدا بوجوده يف 

املعسكر وكان شديد الشغف باستكشافه فتوجه نحو الغابة املحيط 

به وراه بعض االطفال وهو يبتعد دون ان يناديه اي منهم أو يوقفه 

وفجأه...

انبعث رصخه قويه من بني االشجار وصوت يصيح : النجده!!

كانت الرصخة متتلئ باألمل والفزع فانطلق الجميع نحو الغابة 

وهناك 
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رأوا الثعلب.... لكنه مل يكن ثعلب 

لقد كانت جنية االسنان... تحول الثعلب إىل سيده عجوز ترتدي 

جلباب ممزق اس��ود لها وجه مخيف وعيون حمراء كالدماء وانياب 

بارزه وانف طويل انها مخلوق رشير يتخفي يف صوره ثعلب ويختبئ 

بني الثعالب داخل الغابة باحثا عن ضحاياه 

واصبح جون جرانت يعلم كل ش��ئ عن جنية االسنان فقد كان 

اول ي��وم له باملعس��كر هو اليوم االخري فلم ي��ره اي احد بعد ذلك 

اليوم.... صمت العم جيم قليال ثم قال محذرا : احرتس��وا من جنيه 

االسنان فهي تستطيع ان تختفي يف اي صوره واغمض عينه للحظات 

ثم فتحها اخريا وقال

- حسنا لقد انتهت القصة 

ونظر داود حوله فوجد الخوف يعلو وجوه كل االطفال 

ملاذا يبدون خائفني إىل هذا الحد؟ صحيح الجن يخش��ئ الذئاب 

والثعالب لكنها لسيت قصة مخيفة إىل هذا الحد 

وسمع احد يقول 
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انه��ا قصة جيده ان الع��م جيم يجيد روايه ه��ذه النوعية من 

القصص 

لكن احد مرشيف املعس��كر قال محذرا : انه��ا قصه حقيقة ومن 

االفضل ان تأخذوا حذركم ففي كل عام يختفي احد االطفال من هذا 

املعسكر بعد ان تستويل جنيه االسنان عليه 

ضحك داود وقال يف سخريه 

- نعم.. هذا صحيح... انظر إىل انني ارتعد من الخوف 

ب��دأ املعس��كرون يف االبتعاد عن ن��ريان املعس��كر والتوجه إىل 

حجراته��م بينام ظ��ل داود محملقا يف النار وهي تت��واري وتختفي 

ببطء وما ان اس��تدار مبتعدا عنها حتي ش��عر بأحدهم يجذبه من 

الخلف فحاول الرصاخ 

ولكن امتدت يد لتكمم فمه!!

اخذ يركل بقدمه ويتلوي ولكن دون فائده ومل يتمكن من تحرير 

نفسه من هذه القبضه القويه التي جذبته بقوه وقسوه نحو الغابة!!
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13
جلس س��ام بجوار الناف��ذه يف زنزانته يف ذلك اليوم يراقب حركه 

الحراس يف الس��احه األماميه للس��جن بين��ام كان يجلس عىل االرض 

ذلك املجذوب يصيح بأس��امء غري معروفه ومل ينتبه س��ام اال عندما 

نطق قائال 

- احرتس يا داود... ال تخف انت حفيد امللوك 

اتجه سام اليه وقبض عليه من عنقة وقال

- ماذا تعرف عن احفادي؟

فقال الرجل وهو يشعر ان الهواء ال يصل إىل صدره 

- اين اختنق... انني امووت 

ابتعد عنه سام فأخذ الرجل انفاسه ثم نظر اليه وقال
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- جنية االسنان تحارصه لتقتله انها خطه وضعها زورسرت 

- أي خطه؟ ارشح يل اكرث 

- ال اعلم شيئ اخر 

وضع س��ام يده حول عنق الرج��ل وكاد ان يخنقة لكن الرجل مل 

يعرتف بأي ش��ئ وظل عىل موقفه انه ال يعلم شيئ وانها نبؤات تأيت 

له من حني إىل اخر.

جلس س��ام عىل تلك األريكه عند الظهريه يف الس��احة االماميه 

للسجن وكان يجلس معة ساوس وبغدادي وقال سام 

- سوف نهرب اليوم مل ننتظر حتي الغد 

فقال ساوس

- كيف ياموالي ان الحراسة مشدده 

فقال سام وهو ينظر إىل الربج الشاميل للقلعة 

- هذا الربج ستتعامد الشمس عليه بعد خمسة دقائق انا اراقبه 
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من الليله املاضيه وعندما تتعامد الش��مس عليه الحارس يتجه نحو 

اليس��ار ويكون ظهره للس��احة ويف تلك اللحظه سوف نتسلق الربج 

ونقت��ل الحارس ونقفذ من الربج بأقيص رسعة قبل ان يالحظ حراس 

باقي االبراج 

- لكن ياموالي ان املسافة شديده االرتفاع ان قفزنا سنموت 

فنظر له سام وقال 

- ان قفزنا فهذا يعني اننا خرجنا من اسوار هذا السجن وستعود 

لنا قوتنا وقبل ان نصل إىل االرض سنتحول إىل طري ونطري يف السامء 

نظر س��اوس وبغدادي إىل بعضهم البع��ض وتنهد كل منهم ومل 

يجد اح��د منهم كلمه فال مفر من الهروب بهذه الطريقة والتس��ق 

الثالثه بجوار السور الغريب وبعد دقائق تعامدت الشمس عىل الربج 

فتحرك الحارس نحو اليسار همس بغدادي قائال 

- دعني اتسلق انا اوال ياموالي 

تقدم بغدادي نحو الربج وبداء يف التسلق وقبل ان يصل إىل قمه 
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الربج رصخ من ش��ده األمل فقد اطلق عليه حارس الربج االخر س��هم 

أصاب س��اقة فانتزعة بغدادي من جسده وبكل قوه اطلق السهم يف 

اتجاه الحارس اصابه يف منتصف رأس��ه اس��قطه من فوق قمه الربج 

واكمل بغدادي التسلق وحاول حارس الربج الذي يتسلقة ان يرضبه 

بس��هم لكن بغ��دادي كان ارسع منه فقبض علي��ه من عنقه بقبضه 

حديديه والقاه من فوق قمه الربج.

انفتح��ت البوابه يف مبني الح��راس وخرج منها اكرث من عرشون 

حارس��ا بينام انبطح كل املس��اجني عىل االرض خش��ية من الحراس 

فصاح س��ام تلك الصيح��ة القتاليه وركض كالفه��د الذي ينقض عىل 

فريس��ته بكل خفة ورش��اقة يف اتجاه الحراس ولك��م الحارس االول 

لكمه عىل فكه االيرس اس��قطه ارضا وانتزع منه الس��يف ودار عىل 

عقبي��ة واطاح برأس الح��ارس االخر ثم قفز إىل االعيل وهو ش��اهرا 

س��يفه وزرعة يف صدر الحارس الثالث واش��تبك معة ساوس ووقف 

بجوار س��ام يركل الحراس بقدمه ويتلقوا من ساوس أقوي اللكامت 

حتي اس��تطاع ان ينزع س��يفا من احد الح��راس وانزلق عىل االرض 

يقطع اقدام الحراس وبينام هم عىل تلك الحاله كانت السهام تنهال 
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عليهم كاملطر من حراس الربج الثالث والرابع فأنتزع س��ام درع احد 

الحراس يحمي به نفسه من السهام املتطايره وسمع صوت بغدادي 

يأيت من بعيد يقول 

- هيا يا موالي... ارسع قبل ان يأيت املزيد 

نظر س��ام نحو الربج فوجد بغدادي فوق قمته فقال وهو يركض 

نحو الربج 

- هي��ا يا س��اوس ال وقت لدين��ا... رسيعا س��يخرج من االبواب 

املزيد من الحراس 

تسلق سام وساوس الربج بكل خفة ورشاقة ووقف الثالثه أعيل 

قمه الربج ينظرون إىل س��احة الس��جن وقد عم��ت الفوضه بعد ان 

اش��تبك املس��اجني مع الحراس يف قتال مرير وقف��ز الثالثه من فوق 

قمه الربج...

كان الس��قوط حق��ا رسيع��ا... اله��واء ي��رضب وجهوهم وهم 

يسقطون كالحجر الذي يسقط يف املاء...
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االرض تقرتب اكرث واكرث وسام يشعر بجسده كله ككتله اسمنتيه 

تقرتب 

تقرتب 

تخلخ��ل الهواء يف رأتيه وش��عر ان وزنه كعصف��ور صغري الهواء 

يحمله... انه فعال تحول إىل عصفور صغري يطري يف الهواء وظل يرتفع 

ويرتفع حتي اختفي وس��ط الس��حاب ومن خلفه ساوس وبغدادي 

عىل اشكال صقور جارحة....
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14
ح��اول ان يرصخ لكن الي��د التي قبضت عىل فمه كانت قويه مل 

يس��تطع ولكنه كان يتلوي ويرف��س بقدمه محاوال التخلص اال انه مل 

ميتلك القوه الكافيه لذلك فاستمرت يف جذبه نحو الغابه مبتعدا عن 

املعسكر حتي سمع صوتا يهمس

- اتركوه 

وابتعدت اليد عن فمه فاس��تدار وح��دق يف العينني كانت عني 

)جاس��ون( ذلك الفتي صاحب الش��عر االحمر و)كيفني( ذلك الفتي 

البدي��ن انه نص��ف جيني ونصف عم��الق من س��كان مملكه النار 

والظالم وقال جاسون

- معذره أرجوا اال أكون قد أذيتك 
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والحظ ارتعاش س��اقة فحاول إخفاء خوفه وهو يتسأل يف نفسه 

عن س��بب إحضارهم له إىل ه��ذا املكان به��ذه الطريقة حتي قال 

كيفني وهو يدور بعينيه يف املكان 

- لقد كن��ا نريد التحدث اليك وأردن��ا ان نتأكد من عدم وجود 

احد يسمعنا 

تقدم خطوه نحو داود ثم قال 

- اننا نريد ان نتحدث معك بشأن اسطوره الثعلب 

قال له : اه... هذه القصه السخيفة 

فتساءل كيفني 

- مل��اذا تقول هذا؟ اظ��ن ان جدك حارب الثعال��ب والذئاب يف 
احدي رحالته))(

قال داود

))( أقراء العدد 4 سام والزمرد االحمر
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- النها كذلك بالفعل... انها قصه سخيفة من قصص املعسكرات 

ابتسم جاسون وقال

- اه.. لقد فهمت انك متزح فعال 

وتساءل كيفني : هل هذا صحيح يا داود؟ هل متزح فعال؟

ومل يجيب��ه دواد وإمنا نظ��ر نحو قدمه فوجد حج��ر ركله امامه 

فتقدم كيفني وقال

- لقد فهمنا انك تفهم االمر بعد ان دخلت حجره املاعز اليوم 

توت��رت عض��الت وجهه وضاق��ت عيناه قبل ان يقول جاس��ون 

محاوال تهدئته 

- ال تكن قاس��يا عليه هكذا... انه يع��رف بالطبع... اليس كذلك 

يا داود 

تقدم كيفني نحو داود خطوه اخري قبل ان يسأل 

- هل تعرف؟
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بداء رأس داود يدور وقال يف نفس��ه : م��ا الذي يتحدثون عنه؟ 

وماذا أقول لهم؟

ث��م تراجع خط��وه للخلف يف ق��وه ليصطدم بإحدي االش��جار 

فتحرك��وا نحوه وبدءوا يف حصاره فش��عر بقلبه يخفق بش��ده وهو 

يتساءل 

- ماذا تريدون 

تري هل سيسمعة احد اذا رصخ طالبا للنجده؟

ولكن كيفني باغته بقوله

- انك الشخص املطلوب 

وما ان سمع عبارته حتي انطلق يركض مارقا بني االشجار ومتجها 

إىل حجرات املعسكر بأقيص رسعته وكلنه مل يجد اي عالمه تدل عىل 

اقرتابه من املعس��كر فتوقف واس��تدار حول نفس��ه فلم يجد سوي 

االشجار 

- اين املعسكر؟
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هل ضللت الطريق؟

ايل اين اتوجه 

كانت الغابه زاخره بالبعوض الذي أخذ يحوم حول رأس��ه وامام 

عينه ليخرتق جلد وجه��ه ورقبته فعاد يركض مره اخري وهو يلهث 

بشده حتي شعر بأمل حاد يخرتق جانبيه فتوقف 

توقف ليسمع صوت قادما من خلفه وتجمد يف مكانه ثم استدار 

يف بطء نحو الصوت ليجد هاتني العينني 

عينا الثعلب 

ثعلب أحمر يلهث يف رشاهة ويحدق نحوي بدوره 
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15
إختفي س��ام خلف ذلك املبني الحجري الضخم يف مواجه معبد 

زورسرت فقال ساوس 

- ملاذا ال نهجم عىل املعبد ونخلص االطفال 

فقال سام وهو ينظر إىل املعبد 

- املعبد مطلس��م اذا دخلنا نفقد قوتنا واظن ان زورس��رت وضع 

خط��ه للتخلص مني ومن احف��ادي ويجب ان نصط��اد احد اتباعة 

املخلصني لنكشف خطته 

فأشار بغدادي نحو رجل نحيل يرتدي مالبس الحراس يخرج من 

املعبد وقال 

- م��والي انظر إىل ه��ذا الرجال ان��ه احد الح��راس الذين كانو 

يرشفون عىل اعدام ذلك الرجل يف املعبد 
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فنظر سام اليه وقال 

احرضه إىل هنا يا بغدادي 

تح��ول بغ��دادي إىل كتله من الدخان األس��ود وط��ار يف الهواء 

واق��رتب من الرجل ودخل من انفه وتلبس��ه فهو جن يس��تطيع ان 

يسيطر عىل اي برشي بالتلبس 

توقف الرجل عن الحركه وكأنه تحول إىل متثال ثم س��عل بشده 

وتحول��ت عينه إىل اللون االحمر القاين وتقدم يف خطوات ثابتة نحو 

امللك سام وهو يف حاله اش��به من حاله التنويم املغنطييس وانحني 

امام امللك وقال 

- تحت امر موالي امللك املعظم سام االصفاين 

نظر يف عينه مليا ثم قال اتركه يتكلم يا بغدادي 

فعادت نظره الرجل إىل طبيعتها وقال سام 

-انت من اتباع الساحر زورسرت اليس كذلك 

- نعم انا من اخلص اتباعة 
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- ماهي خطته؟

فقال الرجل مرغام بعد ان سيطر عليه بغدادي 

- زورس��رت اكتش��ف رس الخلود يف شكل س��ائل اطلق عليه اسم 

اكسري الحياه وعاش قرون عديده ويف عام 2000م رغب يف السيطره 

عىل عامل البرش والجن معا وهذه مهمه ليس��ت بالس��هل ولكن اهم 

عقبه يف طريق حلمه هو امللك س��ام وحفيده داود الن حفيده طبقا 

للنب��ؤءه انه ميتلك قدرات جده وقوه جباره وعندما يكتش��ف قوته 

سيقود العامل إىل الخالص فكان يجب ان يتخلص من سام وحفيده 

فقال سام 

- وكيف سيتخلص مني ومن حفيدي داود 

- قام بخطف عرشه اطفال من البرش ليجعل س��ام يبحث عنهم 

فه��و يعرف انك اعتزلت يف منزلك بلن��دن لذلك كان عليه ان يفعل 

شيئ يجلعك تتحرك من منزلك فخطف االطفال وطلسم كل االماكن 

الت��ي اختفت منها الطفال بحيث تفتح بوابه زمنيه عندما تتواجد يف 

اي م��كان فيها لتنقلك إىل هنا وهو يعلم انك ال تس��تطيع ان تفتح 
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بوابه زمنيه إىل املايض أو املس��تقبل وأعتمدت خطته عىل سجنك يف 

هذا الزمان 

- وكيف سيقتل حفيدي ونحن يف املايض وهو يف الستقبل 

- حرر جنيه االس��نان من سجنها وبذلك اصبحت موجوده وهي 

االن يف املس��تقبل تحارص حفيدك داود ولكن ان اس��تطعت انت ان 

تقتل جنيه االسنان يف هذا الزمن ستموت يف املستقبل بكل تأكيد 

- اين اجد جنيه االسنان؟

- انها تعيش يف الغابة الرشقيه يف كوخ قديم لكن زورس��رت صنع 

عقبات كثريه يف الطريق النه كان يعلم انك ستحاول ان تقتلها 

- اين زورسرت االن؟

- فر هاربا عندما علم انك هربت من سجن الجوع 

- إىل اين؟

- إىل أرض حوراء 
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- كيف اصل اليه؟

اخ��رج الحارس خاتم من العاج له فص نريوزي وقدمه إىل س��ام 

وقال 

- ه��ذا خاتم يفتح بوابات إىل عوامل موازي��ه وبوابات إىل ازمان 

مختلف��ه وبوابات إىل اي ارض مس��حوره صنعته بدون علم س��يدي 

زورس��رت للهرب من بطش��ه وجنونه فأنا ال ارغ��ب يف ان اموت وانا 

اخدم هذا الساحر املجنون 

فقال سام 

- اين االطفال االن؟

فقال الحارس

- اخذهم زورس��رت معة لتأمني نفسه منك يف حاله ان استطعت 

ان تذهب خلفه 

فقال سام 

- ارصفه يابغدادي وامحي ذاكرته 
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رصخ الرجل بشده ثم انفجر وتحول إىل اشالء وظهر بغدادي يف 

صورته الحقيقة بجلده الفيض ورأس��ه الضخم وعيناه املشقوقه شق 

طويل فصاح عليه سام وقال

- ملاذا قتلته؟

- ال يوجد حل اخر ملحو ذاكرته سوي القتل 

فقال ساوس

- كثريا م��ا متنيت ان اتلبس يف برشي واخرج منه بعد ان يجعلة 

ينفجر هكذا 

فضحك بغدادي وقال 

- لقد نفذت انا امنيتك اليس كذلك 

فغضب سام بشده وقال 

- ه��ذه هي املره االويل واالخريه نقتل اي برشي بدون وجه حق 

هل فهمتم 
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- تحت امر موالي املعظم واالن ماذا س��نفعل هل نذهب لقتل 

الجنيه اوال ام ننقذ االطفال 

فقال سام 

- نقت��ل الجنيه اوال فنحن ال نعلم اي ش��يئ ع��ن داود لعله يف 

خطر االن...
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16
تراجع للخلف وهو يركز عينه عىل الثعلب...

جنيه االسنان!

تبادرت الكلامت لذهنه فأخرب نفسة أنها مجرد قصة سخيفة 

مجرد قصه س��خيفة من قصص املعس��كرات.. إال انه رأي عينني 

أخريني تتحركان بني االش��جار ويف لحظ��ه احاطت به األعني من كل 

جانب وأضاءت الغابة من حوله بهذا الوهج األحمر الخافت واخذت 

الثعالب تقرتب نحوه فزداد بريق أعينها الحمراء وشعر بصدره يزداد 

ضيقا 

وح��دق يف العينني الرباقتني فوجدها اكرث بريقا من األعني الباقية 

تري هل هام عينان جنيه االسنان؟
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وش��عر بقلب��ه يخفق وجس��ده يتصبب عرقا لق��د كانت االعني 

الحمراء حوله يف كل مكان فراح يكرر لنفسه 

انها مجرد قصه 

ثم استدار يف رسعة محاوال ان يركض مبتعدا ولكن زمجره غاضبه 

جائ��ت من خلفه جعلته يتوقف تفاجأ بأحد الثعالب يقفز يف الهواء 

رافعا مخالبه اس��تعدادا لالنقضاض عليه وهو يفتح فكيه مطلقاعواء 

رهيبا 

ثم...ثم... نشب مخالبه يف صدره........
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17
تسلل ش��عاع الشمس من بني اغصان االش��جار املتشابكه بينام 

سلك سام ذلك الطريق املتعرج بني االشجار ومعة اصدقائه... كانت 

االرض من اسفله طينيه لزجه فقال ساوس

- انا مل اري غابة مظلمه إىل هذا الحد من قبل 

وضع س��ام اصبعة عىل فمه يف إش��اره منه بالصمت ونظر حوله 

جيدا ثم اش��ار إىل أذنه ليستمع الجميع... فكان هناك صوت فحيح 

اشبه بفحيح الثعابني فهمس بغدادي قائال 

- اظن اننا يف وكر للثعابني 

ويف لحظ��ه ظهر ثعبان ضخم عمالق ل��ه القدره عىل ان يعترص 

بقره بأكملها يف ملح البرص فأخرج س��ام سيف من راحه يده له نصل 

حاد والمع وقفز يف الهواء وقطع رأس الثعبان فس��قط جس��ده عىل 
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االرض فنظر إىل اصدقاءه فوجد اكرث من خمس��ون ثعبان عمالق لها 

انياب بارزه تحيط بهم من كل جانب فتحول ساوس إىل دخان اسود 

اللت��ف حول الثعاب��ني يعميها عن األبصار بينام تح��ول بغدادي إىل 

طائر رخ له مخالب ضخمه يغرز مخالبه وانيابه يف عيون الثعابني 

فك��ر س��ام ان يحرقهم لكن��ه كان يخيش ان يح��رق الغابة كلها 

وتكتش��ف جنيه االس��نان وجوده فتهرب بعيدا فبدال من ذلك قرر 

ان يقات��ل الثعابني العمالقه فخرج س��يفان من ي��ده وقفز كالصقر 

يف الهواء ورضب ثعبانا بس��يفة قس��مه نصفني ثم انزلق عىل االرض 

ورضب الثعبان الثاين ثم دار عىل عقبية يف لحظه انحناء احد الثعابني 

عليه ليبتلعة فغرز سيفه يف فم الثعبان فسقط عىل االرض..

دارت املعرك��ه بني س��ام والثعاب��ني اكرث من س��اعة كامله لكنه 

اس��تطاع يف النهاية ان يتغلب عليهم وعندما هداء وبداء يش��عر ان 

الخط��ر زال وجد م��ا مل يكن يتوقع ابدا فام يح��دث من حوله االن 

يفوق قدره سام بكثري 
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18
سمع صوت متزق قامش سرتته فصاح طلبا للنجده ولكن الثعلب 

تراج��ع وقف��ز يف رسعة يف اس��تعداد لهجوم اخر وم��ن خلفه بدأت 

الثعالب الباقية تتقدم نحوه بأعينهم الرشيره وهم خافضو رؤس��هم 

ومطلقو زمجره تهديد وهم يتحركون يف صمت 

رصخ م��ره اخ��ري طالبا النجده ولكن رصخته تالش��ت وس��ط 

رصخ��ات الثعالب الغاضب��ه ورأي الثعلب يقفز م��ره اخري ليمزق 

س��رتته من جديد ويصطدم به يف قوه تجربه عىل الرتاجع والس��قوط 

ف��وق االرض فأعط��ي الفرصه لباق��ي الثعالب يف الهج��وم.. قفزت 

الثعالب نحو داود وهي تزمجر يف رشاسة وتنشب مخالبها يف جسده 

وهو يتلوي يف محاوله لإلفالت حتي سمع صوت أيوب يناديه قائال 

- انتظر يا داود 
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ورأه شقيقة قادما من بني االشجار وهو يلوح بفرع شجره كثيف 

نح��و الثعالب التي تجمع��ت بجوار بعضها البع��ض حتي اصبحت 

ثعل��ب واحد وكأنهم اجتمعوا معا يف جس��د واح��د وانطلق مبتعدا 

داخل الغابة 

وظ��ل ايوب واقفا يف مكانه حتي تأكد من ابتعادهم فألقي فرع 

الشجره جانبا ثم أعانة عىل النهوض من عىل االرض بينام كان يشعر 

داود بساقة ترتعش فسأله قائال 

- هل انت بخري؟

نظر لنفس��ه فوجد س��رتته ممزقة ورسواله مغط��ي بالغبار فهز 

أيوب رأسه يف اسف ثم قال 

مل يك��ن يجدر ب��ك الحضور إىل هن��ا مبفردك ي��ا داود انك غري 

مستعد للقاء الجنية بعد 

شعر بدوار ومل يفهم شيئ فأستند إىل احدي االشجار متسائال 

- ما الذي تتحدث عنه يا أيوب 
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اتسعت عيناه وقال 

- اال تع��رف حقا... ان املعس��كر كله يتح��دث لذلك خرجت يف 

البحث عنك كاملجنون

صاح فيه وقال

- توقف عن ذلك فأنا ال اعرف ما الذي تعنيه... اخربين االن 

حدق ايوب يف وجه داود ثم قال 

- حسنا حسنا ان كنت ال تعلم حقا سوف اخربك 

صاح فيه مره اخري

- انا ال اعلم بالفعل 

فنظر نحو داود وقال 

- لقد تم اختيارك يا داود لتكون ضحيه جنية االسنان هذا العام 

حدق فيه غري مصدق ملا يقول ثم تسائل 
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- انك متزح... اليس كذلك؟ ومل يجب 

فكر انه��ا مجرد دعابة ميارس��ونها مع املعس��كرين الجدد لكن 

ايوب استدار ثم سار نحو االشجار فجذبه من كتفه وهو يصيح 

- انتظر اخربين بالحقيقة 

نظر يف عينه مبارشة ثم قال 

- لقد اخربتك بالحقيقة فعال يا داود 

ان جنية االس��نان ليس��ت مج��رد قصة ولقد ت��م اختيارك فعال 

لتكون ضحية هذا العام

فغمغم يف أرتباك : لكن... ولكن 

ثم اس��تدار ايوب مره اخري س��ار نحو االش��جار فأتبعة وما ان 

وصلوا إىل حافة الغابه حتي اس��تطاع رؤية البحرية من بني االش��جار 

وهي تت��ألأل يف غرابه تحت ضوء القمر مثل��ام وصفها العم جيم يف 

قصته متاما فتصور الثعالب وأعينها الرباقة التي ورد ذكرها يف القصة 

وهنا تسائل 
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- هل هي قصة حقيقة؟ وهل سيكون هو الضحية التالية؟

ق��د وصلوا للحجره فج��ذب ايوب بابها واغلق��ة بعنف ثم فتح 

اي��وب صن��دوق الحلوي ليلتقط واحده لنفس��ة ث��م يلقي بواحده 

لشقيقة فأرتعش داود وهو يلتقطها ثم قال ايوب 

- اس��معني جيدا نحن احفاد س��ام االصفاين مل��ك ملوك الجان 

اسطوره عامل الس��فيل وأبانا هو نوح ملك مملكه االصفاين فال يجب 

ان ننهزم امام جنيه مثل جنية االس��نان حت��ي وان كنا صغار فجدنا 

قام مبغمرات عديده العامل السفيل كله يتحاكا عنها ولذلك سنحاربها 

انا وانت وسنهزمها 

فشعر بالطأمنينه ترسي يف بدنه وقال 

- حقا يا ايوب ستعاونني عىل هزميتها 

جلس ايوب بجواره ووضع يده عىل كتفه وقال

- حان الوقت لنصنع حكايات ايوب وداود التي س��تتغنا بها كل 

ماملك الجان ليفتخر بنا ايب وجدي 



102

مل ينطق داود بكلمه لكنه ابتس��م وش��عر بالطأمنينه والشجاعة 

وتوج��ه كل منهم نحو الفراش وظل داود مس��تيقظا وحاول ان ينام 

لكنه س��مع صوت مخال��ب حيوان تحت��ك بزجاج الناف��ذه محاوال 

الدخول إىل الحجره تري هل هو الثعلب؟ هل هي جنية االسنان؟
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19
اهتزت االش��جار بعنف وتحرك��ت فروعها إىل االعيل ثم هبطت 

بقوه فوق رأس س��ام لكنه قفز بعيدا عنها وانحني عىل االرض وهو 

يصيح قائال 

- الغاب��ه حية... كل مافيها س��يتحرك يجب ان نخرج من هنا يف 

ارسع وقت 

فصاح بغدادي وهو يقطع احد فورع االش��جار بس��يفة بعد ان 

اللتف حول جسده يعترصه 

- اظن ان هناك طريق نحو الجنوب

س��مع الجميع صوت رصاخ س��اوس فنظر الجميع نحو الصوت 

ليج��دوا س��اوس ع��ىل االرض وفروع االش��جار ملتفه حول س��اقية 

ومعصمه تعترصهام وهو ال يس��تطيع الحرك��ه ويطلب النجده من 
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س��ام الذي اتجه نحوه برسع��ة الريح متفاديا فروع االش��جار التي 

تحاول ان ترضبه ورضب فروع االش��جار بسيفه عده رضبات وحرر 

س��اوس ثم انتقل انتقال اين هو وس��اوس وبغدادي هربا من الغابة 

املتحركه 

ارتف��ع الضباب م��ن فوق س��طح االرض وكاد ان يحجب الرؤيه 

متاما وتصاعدت رائحة عفن وس��مع سام نعيق الغربان فتقدم عده 

خط��وات إىل االمام ليظه��ر كوخ العجوز جنية االس��نان امام عينيه 

فأنتطلق كالسهم ودفع باب الكوخ بقدمه ليسقط الباب امامه لكنه 

توقف فام شاهده بالكوخ مل يكن يتوقعة ووقع يف حريه من امره 

*****
جلس داود عىل طرف الفراش وهو يرتعد وقال

- ايوب هل تسمع ما اسمع 

حارب ايوب سكرات النوم وجلس بجوار اخية يستمع إىل صوت 

زمجره يأيت من خلف النافذه فقال
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- اظن انها جنيه االسنان عند النافذه تحاول الدخول 

- ماذا نفعل؟ هيا بنا نهرب 

- يجب علينا مواجهتها نحن االن يف فوقف ال يفيد فيه الهرب

انكرس ذجاج النافذه يف لحظه وقفز منه ذئب اس��ود عمالق له 

ش��عر اس��ود كثيف وانيابه بارزه وعيون حمراء كالدم ولعابة يسيل 

من ش��دقية ويصدر عنه زمجره مرعب��ه وكاد ان يتوقف قلب داود 

وقبل ان يرصخ أو يحاول الهرب قفز الذئب عليه اسقطه ارضا زارعا 

مخالبة يف صدره 

*****
ع��رشه صور من جنيه االس��نان ترتدي جلباب اس��ود ولها برشه 

ش��احبة كاملويت وعيون حمراء وانف معكوف وش��عر ابيض ينسدل 

عىل منكبيها وانياب بارزه تنغرز يف ش��فتيها الس��فيل تقف وس��ط 

الكوخ الخشبي يف شبه دائره تنظر كل الصور إىل سام ورفاقه 

كان س��ام يف موقف ال يحس��د عليه فجب ان يكتشف النسخه 

الحقيقة من جنيه االسنان قبل ان ينطق بطلسم موتها واال سيموت 
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هو ينعكس الطلسم عليه فاملوق اشبه بأطالق اشعة ليزر قاتله نحو 

مرايا فمن املمكن ان ينعكس عليك الشعاع ويقتلك انت 

انطلق س��اوس وبغدادي ش��اهرين س��وفهم يرضبون عنق كل 

ص��ور جنيه االس��نان لكنها كانت تتحرك مثل الري��ح أو الربق حتي 

انهم عجزو عن رؤيتها لكن س��ام ظل واقفا يف مكانه ينظر لها برتكز 

وبأهتامم والحظ شيئ عجيب 

كان��ت كل الصور تتحرك بنفس الرسع��ة اال واحده كانت ابطأء 

منهم جميعا فعرف انها النس��خه الحقيقة ففت��ح راحه يده واطلق 

منها ضوء اخرض اصاب النس��خه الحقيقة وسقطت عىل االرض بعد 

ان تم تلجيمها واختفت كل النسخ 

كانىت يف حاله ضعف ش��ديد بع��د ان اصابتها تعويذه التلجيم 

فأقرتب منها سام وقال

- ماذا فعلتي يف احفادي 

ضحكت ضحكه شيطانيه وقالت 

- ماتوا جميعا وهم يظنون بستطاعتهم مواجعتي 
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رصخ س��ام من الغضب واش��ار بأصبعة يف اتجاه الجنيه وخرج 

منه شعاع احمر اصابها فتبخرت يف الهواء وتحولت إىل خيوط دخان 

اسود وماتت يف الحال 

فنظر له ساوس وقال 

- الخاتم ياموالي... اخرجه م��ن جيبك ونتوجه إىل داود وايوب 

نطأمن عليهم 

فأخرج سام الخاتم ووضعة يف اصبعة وقال 

- معسكر روح القمر عام 2007 يف لندن 

فخرج من الخاتم ش��عاع اشبه بالربق وشعر سام انه يسقط من 

فوق قمه جبل 

*****
نش��بت جنيه االسنان مخالبها يف صدر داود فرصخ بقوه فسمع 

الجميع صوت رصخته واس��تيقظ املعسكر كله عىل صوت داود ويف 

اقل من دقيقة كان الجميع يقف عىل باب غرفه داود يشاهد الذئب 
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وأي��وب يرضبه بعصا غليظه ويس��قطه ع��ىل االرض بعيدا عن داود 

ويتحول الذئب إىل صوره س��يده عجوز ترتدي جلباب اسود لها انف 

معكوف وش��عر ابيض ينس��دل عىل منكبيها وعيون حمراء وأنيباب 

تنغرز يف ش��فتيها السفيل فأش��ار داوود وايوب نحو الجنيه وهمس 

داود قائال 

- هل تتذكر التعويذه يا ايوب؟

- كنت اتذكرها لكني ال اعلم ماحدث 

يف تلك اللحظه وخلف الحش��د الهائل امام باب غرفه داود ظهر 

من العدم س��ام وس��اوس وبغدادي ورأي س��ام جنيه االسنان وهي 

تحارص داود وقبل ان ينطلق سام لنجده احفاده قال ساوس 

- انتظر ياموالي اظن انها ستموت االن النها ماتت يف املايت عىل 

يدك 

فنظر س��ام نحو جنيه االسنان وايل الحفاده وأجسادهم ترتعش 

خوفا منها ثم تتبخر يف الهواء وكأنها خيوط دخان اس��ود وكل من يف 

املعس��كر يهتف بأس��م داود وايوب االبطال احفاد االصفاين االبطال 
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الذين استطاعو ان يقتلوا جنيه االسنان وحملوهم عىل االعناق بنيام 

اختفي سام خلف االشجار حتي ال يراه احد وابتسم فقال بغدادي 

- حمدا لله عىل سالمتهم ياموالي لكن االن ماذا سنفعل 

فقال سام 

- س��نفتح بواب��ه إىل أرض حوراء لنجده االطفال وقتل زورس��رت 

لنخلص العامل من رشوره

واشار سام بالخاتم وقال 

- إىل ارض حوراء 

وظهر ش��عاع برق وشعر س��ام ورفاقة انهم يسقطون من فوق 

قمه جبل بل انهم كانو يسقطون بالفعل.






